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IDENTIFIKACE, HISTORIE OOP: OOP musí být před prohlídkou zbaveny všech prostředků, které nejsou jeho součástí a musí být zbaveny všech nečistot či jiných 
překážek bránících provedení revize po celém jejich povrchu. Uživatel musí informovat o všech okolnostech, které mohou mít vliv na stav OOP, např. pád kovových 
předmětů z velké výšky na tvrdý povrch, vystavení extrémním teplotám, zachycení pádu, ap., tyto skutečnosti mohou být důvodem k vyřazení. Výrobcem autorizovaná 
osoba pro periodické prohlídky nenese odpovědnost za vynechání nebo podání nepřesných informací týkajících se historie OOP uživatelem. Prohlídka je prováděna 
v souladu s návodem k použití a informacemi od výrobce.

VÝROBCE:
 - pokud není patrný přímo z výrobku, tak jej lze dohledat v katalogu nebo na webových stránkách výrobce

JEDINEČNÉ ČÍSLO, DATUM VÝROBY: 
- u Kappa Work jedinečné číslo není uvedeno, ale je zde štítek s místem pro zapsání vlastního jedinečného čísla; u Kask Plasma Work je jedinečné číslo vytištěno v ko-
lonce č.9 na štítku na vnitřní straně skořepiny; u Flash Industry, Flash Access a Flash aero je jedinečné číslo na oranžové nálepce uvnitř přilby v její zadní části, hlouběji 
pod nálepkou označující výrobce a model přilby.
- u Kappa Work je datum výroby vyraženo na vnitřní straně skořepiny a označuje rok a kvartál výroby; u Kask Plasma Work je datum výroby vytištěno v kolonce č.8 
na štítku na vnitřní straně skořepiny); u Flash Industry, Flash Access, Flash Aero je datum výroby na skořepině a je vyraženo uvnitř v zadní pravé části pod plastem 
obepínajícím hlavu, pokud přilbu držíte čelem k sobě.
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PŘILBY

OPTICKÁ A HMATOVÁ PROHLÍDKA:
- skořepiny, vložky, držáků čelovky, přezky, podbradního pásku, zařízení pro nastavení velikosti

KOMPLETNOST, PŮVODNÍ TVAR A BARVA
- jakákoliv deformace či absence původní součásti je důvodem k vyřazení; stejně tak skvrny mající jinou než originální barvu

CELISTVOST
- vložka musí být se skořepinou pevně spojena, popruhy a jejich uchycení musí být nepoškozené

VRYPY, PRASKLINY
- jakékoliv díry či praskliny nebo větší  vrypy na skořepině, kde již například zapadne nehet, jsou důvodem k vyřazení
  
CHEMICKÉ POŠKOZENÍ
- pokud existují jakékoliv pochybnosti o vlivu nežádoucích chemických látek na pevnost skořepiny, je to důvodem k vyřazení a to včetně samolepek nebo popsání 
popisovačem s neznámým složením, či složením oslabujícím skořepinu a to jak z vnější, tak vnitřní strany

KONTROLA FUNKČNOSTI:

FUNKCE ZAŘÍZENÍ PRO NASTAVENÍ VELIKOSTI
- nastavování velikosti musí být zcela funkční
      
 
FUNKCE PODBRADNÍHO PÁSKU A PŘEZKY
- podbradní pásek musí jít nastavit na požadovanou velikost a přezka jej musí držet pevně zapnutý, bez možnosti samovolného otevření; při vyvinutí větší síly musí
přezka naopak sama povolit 
       

UŽIVATEL:  

ČÍSLO KONTROLY OOP: 

POZNÁMKY: (zde prosím popište, např. která část má být při užívání a další prohlídce pozorněji sledována a proč nebo co bylo důvodem k vyřazení, ap.)

POKUD U JAKÉKOLIV KONTROLNÍ POLOŽKY BYLO VÝSLEDKEM VYŘADIT, TAK NENÍ MOŽNÉ VÝROBEK DÁLE POUŽÍVAT

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO POSTUPU JE I HROMADNÝ NEBO INDIVIDUÁLNÍ EVIDENČNÍ LIST OOP

PŘI PERIODICKÉ PROHLÍDCE BYLO POSTUPOVÁNO DLE TĚCHTO POKYNŮ

ZÁVĚR:

KONTAKT:

jméno a příjmení::

adresa:

telefon:

email: podpis:
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HELMY

NEKOMPLETNÍ SEŘÍZENÍ NEKOMPLETNÍ SPONA POŠKOZENÁ SKOŘEPINA -
OSTRÝ PŘEDMĚT

POŠKOZENÁ TLUMICÍ ČÁST

PRORAŽENÁ SKOŘEPINA

POŠKOZENÍ ČÁSTI 
SEŘIZOVACÍHO SYSTÉMU

POŠKOZENÍ SKOŘEPINY 
ZAHŘÁTÍM

POŠKOZENÍ UCHYCENÍ
HLAVOVÉHO KŘÍŽE

POŠKOZENÝ POPRUH
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